
 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

              27 September 2019 

 

No : 1242/PGI-XVI/2019       

Hal : Ajakan PGI untuk Mendoakan Situasi Bangsa Terkini 

 

 

Kepada Yth. 

Saudara Warga Gereja-gereja di Indonesia 

Cq. Pimpinan Sinode Gereja Anggota PGI, Pimpinan PGIW/SAG & Pimpinan POUK 

Di Tempat masing-masing. 

 

 

Saudara-saudara warga gereja yang kami kasihi,  

 

Gereja-gereja di Indonesia, sebagai bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia, sejak awal 

memiliki komitmen untuk memperjuangkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Salah satu dari komitmen tersebut mewujud melalui gerakan oikoumene untuk —

bersama dengan seluruh elemen bangsa— menata dunia ini menjadi rumah yang aman dan nyaman 

untuk dihuni bersama oleh semua.  

Dalam rangka itu, dan dengan mencermati perkembangan yang terjadi di tanah air belakangan ini, 

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) merasa perlu menyampaikan beberapa hal berikut: 

 

1. Kita menghargai capaian-capaian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 

yang telah membawa harapan-harapan baru akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Di tengah 

pencapaian tersebut, kita menyadari masih banyaknya persoalan yang harus kita hadapi bersama 

sebagai bangsa, seperti penyelesaian masalah Papua, pemberantasan korupsi, persoalan asap di 

Sumatera dan Kalimantan, proses-proses legislasi di parlemen, pergumulan masyarakat adat akan 

hak ulayat mereka serta beragam bencana yang kita hadapi, dan terbaru gempa bumi di Ambon 

yang telah merenggut setidaknya 23 nyawa. Dalam mengupayakan penyelesaian masalah-masalah 

tersebut, tentulah masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya.  

Untuk itu, PGI menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagai 

bangsa yang sedang dalam proses demokratisasi, ruang terbuka bagi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasinya perlu diberikan, sejauh hal itu disampaikan secara bertanggung jawab,  

dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.  

 

2. Namun, PGI sungguh prihatin dengan cara-cara penyampaian aspirasi yang berubah menjadi aksi-

aksi pemaksaan kehendak oleh kelompok-kelompok orang yang menumpang pada tujuan mulia 

para mahasiswa. Apalagi ternyata, pemaksaan kehendak itu dimaksudkan akan berujung pada 

upaya penggagalan pelantikan Presiden pada 20 Oktober yang akan datang.  

 

3. Terkait hal itu, PGI mengingatkan kita semua bahwa mekanisme pergantian kepemimpinan 

nasional melalui Pilpres telah kita lalui bersama. Melalui Pilpres tersebut, rakyat telah 

menyampaikan suara dan keputusannya. Suara rakyat ini pun telah final dengan keluarnya 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Kini adalah tugas kita 

semua, sebagai rakyat yang taat konstitusi, untuk mengawal suara rakyat tersebut sampai tuntas, 

termasuk hingga pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 

Oktober 2019 yang akan datang. 



 

Atas berbagai hal tersebut kami menyerukan kepada segenap warga gereja untuk mendoakan keadaan 

bangsa kita melalui doa-doa pribadi, persekutuan dan/atau dalam ibadah-ibadah di gereja. Kita 

mendoakan, antara lain: 

a. Agar segenap warga masyarakat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dapat bekerja sama 

bahu membahu membangun negeri ini dengan keadaban publik, dan menghindarkan diri dari 

segala bentuk kebencian dan perseteruan.  

b. Agar setiap warga negara yang tidak setuju dengan sebuah kejadian dan regulasi atau kebijakan 

publik, bersedia dan mampu menyalurkan aspirasinya secara santun serta beradab dengan 

menggunakan saluran politik dan mekanisme hukum yang berlaku. 

c. Agar bangsa kita dijauhkan dari pemaksaan kehendak, apalagi dengan tindakan ekstra parlementer 

yang hanya akan membawa bangsa kita kepada perpecahan, yang sama-sama tidak kita kehendaki.  

Agar bangsa kita dimampukan untuk tetap waspada dan tidak tunduk pada kekuatan-kekuatan 

yang memaksakan kehendaknya lewat pengerahan massa. 

d. Agar situasi mencekam yang sedang terjadi di Papua segera dapat dipulihkan. Kita mendoakan 

agar Saudara-saudara dan aparat di Papua menghentikan tindakan kekerasan yang mengakibatkan 

ketakutan masyarakat, bahkan korban jiwa dan harta benda. Semoga Roh Tuhan memberikan 

hikmat-Nya kepada Saudara-saudara kita di Papua, apapun latar belakangnya, sebagai sesama 

ciptaan Tuhan yang dikasihi-Nya, mampu merajut kembali persaudaraan sebagai sesama anak 

bangsa. 

e. Agar setiap keluarga korban bencana alam dan kerusuhan diberi kekuatan dan penghiburan. Bagi 

para penyintas, agar diberikan kepulihan dan perlindungan dari ancaman dan/atau marabahaya 

lainnya. Secara khusus kita mendoakan Saudara-saudara di Maluku yang menjadi korban gempa 

bumi memperoleh ketenangan dan kekuatan-Nya menghadapi masalah yang berat ini. Sambil 

berdoa, mari kita mendukung gereja-gereja di Ambon dalam melayani para korban, dan 

memberikan dukungan dana sebagai wujud solidaritas gereja-gereja.  

f. Agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diberi hikmat dan kekuatan 

dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang kita hadapi. Kita mendoakan juga agar 

pemerintah diberi kemampuan untuk membuka ruang yang luas bagi dialog dengan segenap 

komponen masyarakat. Tetapi pada saat yang sama kita juga mendoakan agar pemerintah mampu 

mengambil sikap yang tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan anarkis yang mengganggu 

kesejahteraan umum dan keutuhan bangsa, bahkan mengancam keselamatan negara. 

Demikian penyampaian kami, diiringi doa dan harapan agar Allah memberikan hikmat-Nya kepada 

para pemimpin bangsa dan kepada segenap rakyat untuk merawat persaudaraan dan kesatuan bangsa 

yang kita cintai, serta mengusahakan kesejahteraan segenap masyarakat.  

 

 

 

Teriring Salam dan Doa, 

Atas nama Majelis Pekerja Harian PGI 

                                      

 

   

 

 

                     Pdt. Henriette Hutabarat Lebang             Pdt. Gomar Gultom 

                                    Ketua Umum                                    Sekretaris Umum 

 

 

 

 

 

 

 


